
Συνέντευξη 

της κυρίας Ευρυδίκης Αµπατζή, 

∆ιευθύντριας της Βιβλιοθήκης της Βουλής, 

στην κα Εύα Σεµερτζάκη, συντάκτρια του ηλεκτρονικού περ οδικού ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ     ι  
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ΕΣ Κυρία Αµπατζή, στη Βιβλιοθήκη της Βουλής βρίσκονται σε εξέλιξη έργα ψηφιοποίησης. 

Μπορείτε να πείτε στους αναγνώστες του περιοδικού ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ τί είδους υλικό έχετε

ψηφιοποιήσει µέχρι σήµερα και ποια είνα τα σχέδιά σας για το µέλλον; 

 

ΕΑ. Η Βιβλιοθήκη προσπαθεί να αξιοποιεί τις νέες τεχνολογίες στην καθηµερινή διαχείριση 

των ζητηµάτων. Στο πλαίσιο αυτό έχει εξοπλιστεί µε σαρωτές διαφόρων δυνατοτήτων. Έως 

σήµερα έχει ψηφιοποιηθεί ένας αριθµός εφηµερίδων που έχουν µεγάλη ζήτηση από τους 

χρήστες αλλά και επιλεκτικά περιοδικά, σπάνια βιβλία, χειρόγραφα και αρχειακά τεκµήρια.  

Παράλληλα, υποστηρίζει κάθε αίτηµα συνεργασίας είτε δανείζοντας πρωτότυπο έντυπο ή και 

µικροφωτογραφηµένο υλικό, είτε αναλαµβάνοντας η ίδια την ψηφιοποίηση τεκµηρίων. Με τον 

τρόπο αυτό έχει ανταποκριθεί σε αιτήµατα φορέων όπως είναι: 

• η Εθνική Βιβλιοθήκη, 

• το Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο (ΕΛΙΑ) για να συµπληρώσει ελλείψεις 

της συλλογής του προκειµένου η ψηφιοποίηση να είναι πλήρης, 

• στα Αρχεία Σύγχρονης Κοινωνικής Ιστορίας (ΑΣΚΙ) έχει παραχωρήσει την 

προδικτατορική εφηµερίδα Η Αυγή σε µορφή µικροταινίας για να περάσει σε ψηφιακή 

µορφή. 

 Συνεργάζεται, ακόµη, µε προγράµµατα, πανεπιστηµιακά και άλλα όπως εκείνα: 

• του Ελληνοµνήµωνα του Πανεπιστηµίου Αθηνών, 

• της ΑΝΕΜΗΣ, ψηφιακής βιβλιοθήκης για το νεότερο ελληνισµό της Βιβλιοθήκης του 

Πανεπιστηµίου Κρήτης, 

• το πρόγραµµα ψηφιοποίησης προβιοµηχανικού βιβλίου του Τµήµατος Αρχειονοµίας 

και Βιβλιοθηκονοµίας του Ιονίου Πανεπιστηµίου, και 

• του Θησαυρού της Ελληνικής Γλώσσας. 

Για το µέλλον υπάρχουν πολλά σχέδια, µεταξύ των οποίων από τα πιο σηµαντικά είναι η 

δηµιουργία ιστοσελίδας της Βιβλιοθήκης και η λειτουργία ενός κόµβου συνεργαζόµενων 

αρχείων πολιτικών προσώπων και κοµµάτων. 

 

ΕΣ. Ποιά άλλα έργα βρίσκονται σε εξέλιξη στη Βιβλιοθήκη σας; 

ΕΑ. Τα τελευταία πέντε χρόνια η Βιβλιοθήκη ακολουθεί ένα εντατικό πρόγραµµα 

εκσυγχρονισµού και αναβάθµισης των υπηρεσιών της. Κύρια φροντίδα της Βιβλιοθήκης ήταν 

η αναδροµική καταλογογράφηση των πλούσιων συλλογών της, η οποία και σύντοµα πρόκειται 



να ολοκληρωθεί. Το υλικό της Βιβλιοθήκης είναι προσβάσιµο από τον ηλεκτρονικό κατάλογο 

της Βιβλιοθήκης στη διεύθυνση http://catalog.parliament.gr  

Η παραγωγή µικροταινιών εντατικοποιήθηκε τα τελευταία χρόνια µε αποτέλεσµα η αντίστοιχη 

συλλογή να ανέλθει σε 20.000 µικροταινίες που σχεδιάζεται να ψηφιοποιηθούν. 

Το κτήριο του Καπνεργοαστασίου στη Λένορµαν 218 συνεχώς αναβαθµίζεται και υπάρχουν 

πολλά σχέδια για την περαιτέρω αξιοποίησή του. Ακόµα, στη Βιβλιοθήκη διαµορφώθηκαν 

ειδικοί χώροι για να φιλοξενήσουν τις συλλογές των σπανίων και πολυτίµων, των χαρτών και 

των έργων τέχνης. 

 

ΕΣ. Συµµετέχετε σε προγράµµατα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αφορούν την ψηφιοποίηση, 

είτε ατοµικά ως βιβλιοθήκη είτε σε συνεργασία µε άλλους εταίρους; 

       

        

          

      

 

        

          

 

       

    

  

 

ΕΑ. Η Βιβλιοθήκη της Βουλής συµµετέχει στο πρόγραµµα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Κοινωνία 

της Πληροφορίας (Γ΄ ΚΠΣ), µε σκοπό να επωφεληθεί και να ψηφιοποιήσει τη συλλογή των 

µικροταινιών αλλά και σηµαντικό έντυπο, χειρόγραφο και εικαστικό υλικό. 

 

ΕΣ. Μπορείτε να περιγράψετε τον τρόπο που γίνεται η ψηφιοποίηση, δηλαδή από το

προσωπικό της Βιβλιοθήκης, από εξωτερικούς συνεργάτες ή µε άλλο τρόπο; 

ΕΑ. Το έργο της ψηφιοποίησης έχει προκηρυχθεί, έχει αναδειχθεί ανάδοχος αλλά δεν έχει 

ακόµα ξεκινήσει. Είναι αυτονόητο ότι η Βιβλιοθήκη θα συνεργαστεί στενά µε τον ανάδοχο που 

έχει αναλάβει το έργο. 

 

ΕΣ. Έχετε ακολουθήσει κάποια πρότυπα κατά τη διαδικασία της ψηφιοποίησης; Ειδικότερα

πρότυπα για την επιλογή του υλικού που θα ψηφιοποιήσετε και για τις διαδικασίες που

ακολουθήσατε; 

ΕΑ. Ακολουθούµε συστηµατικά τα διεθνή πρότυπα. 

 

ΕΣ. Πως σκοπεύετε να διαχειριστείτε το ψηφιακό περιεχόµενο που δηµιουργείτε; Έχετε

αγοράσει ή σχεδιάσει πρόγραµµα διαχείρισης περιεχοµένου (Content Management System) 

για να καταστεί προσβάσιµο και αναζητήσιµο; 

 

ΕΑ. Σύµφωνα µε το διαγωνισµό προβλέπεται η αγορά και η υποστήριξη ενός εξειδικευµένου 

συστήµατος. Από την άλλη πλευρά η Βιβλιοθήκη έχει ήδη προµηθευτεί ένα πρόγραµµα 

ψηφιακής αποθήκευσης και τεκµηρίωσης, το οποίο έχει προσαρµόσει στις τρέχουσες ανάγκες 

της. 

http://catalog.parliament.gr/


ΕΣ. Σκοπεύετε να διαθέσετε το ψηφιοποιηµένο περιεχόµενο στο ευρύ κοινό και ειδικότερα σε

βιβλιοθήκες και αν ναι πώς; 
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ΕΑ. Η ενέργεια της ψηφιοποίησης αποσκοπεί αφενός στη διατήρηση των τεκµηρίων και 

αφετέρου στην ευρύτερη διάχυση του περιεχοµένου τους. Προς το παρόν ό,τι έχει 

ψηφιοποιηθεί διατίθεται στους χρήστες σε µορφή CD-ROM και DVD. Κύριος στόχος της 

λειτουργίας της ιστοσελίδας της Βιβλιοθήκης είναι να φιλοξενήσει το ψηφιοποιηµένο υλικό, 

έτσι ώστε να είναι ανοιχτής πρόσβασης. 

 

ΕΣ. Σύµφωνα µε το νέο πρόγραµµα της Ευρωπαϊκής Ένωσης το «∆ίκτυο της Ευρωπαϊκής

Ψηφιακής Βιβλιοθήκης – EDLne  θα διατεθεί στο κοινό έτοιµο ψηφιακό προϊόν σε

ηλεκτρονική πύλη αναζητήσιµο και προσβάσιµο για ερευνητικούς λόγους. Θα διαθέτατε το

υλικό που έχετε ψηφιοποιήσει για να συµπεριληφθεί στο πρόγραµµα αυτό; 

 

ΕΑ.  Το πρόγραµµα αυτό ενδιαφέρει ιδιαίτερα τη Βιβλιοθήκη της Βουλής, όπως άλλωστε και 

κάθε συνεργασία, καθώς η πολιτική της Βιβλιοθήκης είναι να παρέχει το υλικό της και να 

διαθέτει πληροφόρηση. Προϋπόθεση βέβαια είναι ότι να υπάρχει πλήρης ενηµέρωση και 

συµµετοχή στη χάραξη στρατηγικών αποφάσεων.  

 

ΕΣ. Κυρία Αµπατζή, σας ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σας και για τα όσα ενδιαφέροντα µας

είπατε. 


